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Com o início do Mês da 
Consciência Negra, 
chegam às livrarias 

vários lançamentos 
dedicados à temática 
afrodescendente. A Editora 
UFSCar lança "Relações 
étnico-raciais: um percurso 
para educadores", dois 
volumes com artigos 
sobre sociedade, escola e 
diversidade étnico-racial 
no Brasil, entre outros 
temas. Já "Literatura 
Infantil Juvenil: Diálogos 
Brasil-África", da Autêntica 
Editora, aborda as 
obras que retratam as 
origens africanas do 
povo brasileiro e outras 
questões fundamentais 
referentes à Educação. 
A obra integra a Série 
Conversas com o Professor.

Sugestão de aula nº 35
A exemplo de 

eventos literários 
realizados em 
Londres e outras 
capitais, escrito-
res brasileiros já 
têm datas dedicadas a suas obras. Desde 
2011, 31 de outubro tornou-se o Dia D, 
para relembrar a poesia do mineiro Car-
los Drummond de Andrade, que nasceu 
em 31 de outubro de 1902.

Já em 10 de de-
zembro, será cele-
brada em várias 
capitais do País a 
Hora de Clarice, 
em homenagem 
à escritora Clarice 

Lispector, nascida em 10 de dezembro 
de 1920. O objetivo destes eventos 
é envolver escolas, centros culturais, 
livrarias e teatros na divulgação das 
obras destes grandes escritores.

Mostra de Teatro
Vai até o 

dia 10 de 
novembro 
a  7ª Mos-
tra Cone-
xões de Te-
atro Jovem. 
Os espetáculos, que acontecem no 
Teatro da Cultura Inglesa, são adapta-
ções de textos de renomados autores 
nacionais e britânicos. O Teatro fica 
na Rua Deputado Lacerda Franco, 
333, em  Pinheiros. Os ingressos são 
gratuitos. Veja a programação no site 
www.conexoes.org.br

 Estão abertas as inscrições para 
o processo seletivo para o Mestrado do 
Programa de Estudos Pós-Graduados 
em Literatura e Crítica Literária da 
PUC de São Paulo. O edital de seleção 
está no site www.pucsp.br/pos. Mais 
informações: (11) 3670 8412.
 No dia 09 de novembro, o Sesc 

Consolação promove uma edição 
da Sala de Educadores dedicada ao 
tema Psicologia e Educação. A Sala 
é um evento gratuito que percorre 
unidades do Sesc em todo o Estado. 
Mais informações e inscrições no site  
www.sp.senac.br/consolacao

Exposições grátis
Ribeirão Preto - A exposição "O 

Legado", que reúne protótipos base-
ados em desenhos e estudos do re-
nascentista Leonardo da Vinci, estreia 
nesta terça-feira, 05 de novembro, no 
Theatro Pedro II. O gênio italiano era 
encantando pelo voo dos pássaros e, 
por isso, criou protótipos do helicópte-
ro, asa delta e até uma máquina para 
medir a velocidade do vento. O Theatro 
Pedro II fica na Rua Álvares Cabral, 
370, no Centro de Ribeirão. Visitas 
escolares podem ser agendadas através 
do e-mail eventos@uniesp.edu.br.

São Paulo - A exposição "Emanci-
pação, Inclusão e Exclusão. Desafios do 
Passado e do Presente" reúne, no Museu 
de Arte Contemporânea da USP, 72 ima-
gens feitas entre 1860 e 80, de escravos 
e ex-escravos. O MAC fica na Praça do 
Relógio, na Cidade Universitária.

Os professores e jornalistas podem falar com a 
APEOESP através do Facebook. O Sindicato tem um 

perfil pessoal na rede social mais utilizada do País para trocar mensagens, receber 
e transmitir denúncias e informações sobre as escolas estaduais de São Paulo. 
Para adicionar aos seus contatos, acesse www.facebook.com/imprensa.apeoesp


